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1 usolv-itः	een	oefen-	en	 
 inspiratieplatform

 
Een zeer rijk gevuld digitaal platform waar 
leerkrachten wiskunde, wetenschappen, 
economie en technologie, en hun leerlin-
gen, terechtkunnen voor hoogkwalitatie-
ve oefeningen: daar staat usolv-it voor.  

 
 

Het usolv-it-platform (www.usolvit.be) is in de eerste plaats een on-
afhankelijk oefen- en inspiratieplatform bestaande uit meerkeuze-
oefeningen van diverse kwaliteitsvolle en gedeelde inhouden. Het 
platform focust op het gebruik in onderwijsverband, binnenschools 
zowel als buitenschools, minimaal tot en met het eerste jaar hoger 
of universitair onderwijs.
De focus ligt op

• het ontwerpen van instrumenten en scenario’s ter ondersteu-
ning van de leerkrachten of docenten;

• het ondersteunen van interne samenwerking (schoolniveau, 
vakgroepniveau);

• het ondersteunen van externe samenwerking (delen van oefen-
materiaal over instellingen heen);

• specifieke oefenmogelijkheden op maat van verschillende doel-
groepen van leerlingen (bv. laagdrempelig oefenen, niveautoet-
sing, remediëring, oriëntering, ijking, toelatingsproeven, . . . ).

Er wordt geijverd voor een zo goed mogelijke zelfbedruipende uit-
bating, laagdrempelig voor scholen en leerlingen en zonder winst-
oogmerk.

Geen enkele aanbieder van oefenmateriaal via het platform kan 
aanspraak maken op een vergoeding of op royalty’s louter op basis 
van de aangeleverde inhoud. De aanbieder blijft wel eigenaar van 
het materiaal en het platform biedt hen een minimale erkenning en 
zichtbaarheid.

 
Oorspronkelijk gestart als platform voor wiskunde, zijn de mo-
gelijkheden de laatste jaren sterk uitgebreid met nu ook oefe-
ningen fysica, chemie, biologie, geografie, economie, statistiek 
en binnenkort ook techniek & technologie.

Het is onze ambitie op korte termijn alle opgaven uit het verleden 
van de olympiades natuurwetenschappen en technologie ook in 
het platform terug te vinden. Dit maakt overigens deel uit van een 
ontwikkelingsproject, in samenwerking met de collega’s van de 
olympiades natuurwetenschappen en technologie, en dat de steun 
kreeg vanwege de Vlaamse Overheid (EWI).

Dan hebben we het nog niet gehad over de duizenden oefenin-
gen wiskunde, fysica, statistiek en economie die ingevoegd wer-
den omwille van studie-oriëntering, het inoefenen van specifieke 
vaardigheden (zoals: “merkwaardige producten” of “volgorde van 
bewerkingen” of Kangoeroe-themablaadjes) of omdat ze opge-
nomen waren in de Toelatingsexamens Arts en Tandarts of een 
universitaire ijkingstoets of toelatingsproef van de voorbije jaren.

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rekenen, denken, puzzelen met Kangoeroe

Jaarlijks groeit het aantal oefeningen met enkele honderden aan. 
Hier dragen enkele vaste organisaties structureel toe bij, maar ook 
individuele leerkrachten en docenten werken mee. Een oefening 



bevat steevast informatie over zijn (rechthebbende) auteur, die zo 
erkenning krijgt voor zijn werk, dat door vele gebruikers kan wor-
den opgepikt. Inzet wordt voor iedereen veelvoudig beloond met 
heel wat extra oefenmateriaal.

Het usolv-it-team voorziet de ontwikkeling van nieuwe toepassin-
gen, specifiek en uitsluitend voor leerlingen die deelnemen aan 
een olympiade (eender welke van de hierboven genoemde). Meer 
bepaald streven we ernaar om de deelnemers aan een olympia-
de zelf aan het stuur te laten zitten van hun eigen oefengedrag 
en belangstelling. Specifiek voor hen zal een afzonderlijk “Leer-
ling+”-account ontworpen worden, met wel omlijnde inhouden en 
eigen oefenmogelijkheden.

Uitgewerkte antwoorden en antwoordprofielen voor  
Vlaamse Chemie Olympiade

We lichten hier nog heel kort de voornaamste mogelijkheden om 
usolv-it in te zetten toe.

2 usolv-it	Leerling

Op www.usolvit.be kunnen leerlingen kosteloos, anoniem en on-
beperkt oefenen op een select aanbod van de oefeningen. Leerlin-
gen vinden er onder meer alle vragen van voorbije edities van de 
wiskundeolympiade (VWO, JWO, Kangoeroe) en de Vlaamse Che-
mie Olympiade (VCO) terug. In het geval van de wiskundeolym-
piade kan de leerling zijn antwoordprofiel vergelijken met die van 
olympiadedeelnemers met dezelfde achtergrond. Voor de VCO 
wordt het antwoordprofiel steeds geplaatst tegenover dat van de 
deelnemers aan die olympiade. Daarnaast zijn er oefeningen op-
gesteld door het auteursteam van “Van Basis tot Limiet” te vinden 
en een selectie van oefeningen uit de Toelatingsexamens Arts en 
Tandarts. Deze publieke oefenscenario’s zijn evenwel beperkt.

Oefenen voor het Toelatingsexamen
Arts en Tandarts (Fysica en Biologie)



3	 usolv-it	Leerkracht

De toegang tot usolv-it Leerkracht is persoonlijk en daardoor op 
basis van een persoonlijke login/wachtwoord-combinatie. Alhoe-
wel een individueel account mogelijk is, is het veel voordeliger van 
te opteren voor een schoollidmaatschap van de gebruikersgroep. 
Tot 20 leerkrachten van eenzelfde school vallen onder één derge-
lijk lidmaatschap, en door zo te werken kunnen de leerkrachten 
ook inhoudelijk samenwerken.
 

Alhoewel elke schoolverantwoordelijke van VWO en Kangoeroe 
een papieren exemplaar van het jaarrapport ontvangt, beschikt 
een school die lid is van de gebruikersgroep voor elke leerkracht 
over een digitale versie van dit en de vorige eindrapporten.

Met een Leerkracht-account bouw je bijvoorbeeld online oefen-
reeksen voor je leerlingen, maar ook een offline aanpak (“potlood 
en papier”) is mogelijk. De oefeningen in het platform beschikken 
steeds over een uitgewerkte antwoordredenering, stapsgewijs op-
gebouwd. Deze vorm van feedback biedt leerlingen de opportuni-
teit om fouten in de eigen redenering te ontdekken en een goede 
aanpak aan te leren.

Oefenreeksen kunnen zowel formatief als summatief van aard zijn. 
Ben je verbonden met Smartschool dan kan je de oefenreeks di-
gitaal met dat platform aanbieden; een eigen schoolintranet biedt 
natuurlijk ook mogelijkheden. Verkies je een meer klassieke ma-
nier van werken? Dat kan ook! Dan print je de opgaven van de oe-
fenreeks, al dan niet als open vraag, en kan de oefenreeks tijdens 
de lestijd in de klas gemaakt worden. Veel collega’s laten blijken 
dat ze het platform ook als enorme bron van inspiratie aanwenden: 
een fris idee voor een oefening is immers altijd welkom, en meestal 
snel gevonden. Als leraar bepaal jij het scenario en zit jij aan het 
stuur!

   

Oefenen via een toetscode voor VWO

Bij een “vaste oefenreeks” stel je als leraar vooraf in of de vragen 
per leerling gepermuteerd zullen worden en/of de antwoord-
alternatieven per leerling gepermuteerd zullen worden.

Bij de ontwikkeling van het platform ligt de focus op het gebruik in 
onderwijsverband en daarvoor geschikte scenario’s. Zo is het bou-
wen van een “vaste oefenreeks” met precies die oefeningen die 
jij aan de leerlingen wil voorleggen een populair scenario. In heel 
korte tijd heb je eveneens een exacte vragenbundel van eender 
welke jaargang en ronde van een olympiade gebruiksklaar of bouw 
je een oefensessie met specifieke oefeningen uit een universitaire 
ijkingstoets of toelatingsproef. Je helpt hiermee ongetwijfeld leer-
lingen bij hun voorbereiding op hoger onderwijs!

Als usolv-it Leerkracht bouw je in een mum van tijd een olym-
piade-vragenboekje voor je leerlingen. Vele vragen zijn ook als 
open vraag inzetbaar: ook die bundel je tot interessante opga-
venbundels.

Een veelgebruikte en handige presentatievorm voor jouw favorie-
te oefeningen is de zogenaamde “inhoudstafel”. In je persoonlijke 
Leerkrachtomgeving bouw je zo’n inhoudstafel, geef je een eigen 
benaming aan de onderverdelingen en verbind je daar jouw favo-
riete oefeningen aan. Zo kun je aan je leerlingen thematisch ge-
bundeld oefeningen aanbieden. Je leerlingen kunnen op basis van 
een inhoudstafel zelf oefenreeksen genereren, per hoofdstuk, met 
de opgaven die je voor hen beschikbaar stelt. Andere oefeningen 
kun je voorbehouden voor specifieke toetsmomenten en maak je 
dus niet meteen beschikbaar voor de leerlingen. Het werken met 
inhoudstafels kun je binnen de school gezamenlijk met meerdere 
collega’s opzetten en onderhouden. Zo verdeel je het werk en maak 
je het makkelijker om bv. in parallelklassen met identiek of equiva-
lent oefenmateriaal aan de slag te gaan. Samenwerken loont!

Ook oefenen voor aardrijkskunde nu mogelijk



Leerkrachten die samen instaan voor parallelklassen kunnen 
aan de hand van een usolv-it-“inhoudstafel” heel vlot identiek 
oefenmateriaal en identieke oefenreeksen aan alle leerlingen 
aanbieden.

Bij een inhoudstafel ziet een leerling enkel die oefeningen die 
jij “publiek” beschikbaar stelt. Oefeningen die je “niet publiek” 
plaatst kun je voorbehouden voor een eigen toets.

In samenwerking met enkele lerarenopleidingen zijn zogeheten 
“niveautoetsen” in het leven geroepen. De leerkracht kiest een 
van de beschikbare onderwerpen – “Volgorde van bewerkingen”, 
“Oplossen van vergelijkingen” en “Ontbinden in factoren” – en be-
paalt per leerling of per groepje leerlingen van eenzelfde niveau 
de moeilijkheidsgraad om mee te starten binnen het onderwerp. 
Als de leerling de oefenreeks oplost en voldoende scoort, gaat 
hij naar een volgende moeilijkheidsgraad binnen hetzelfde onder-
werp en dit tot hij op het hoogste niveau geraakt. Haalt de leerling 
niet voldoende, dan zal hij bij een volgende poging vragen krijgen 
op hetzelfde niveau en dit tot hij wel voldoende scoort om vooruit 
te gaan.

3.1 hoe word je lid?
Ofwel kies je voor een individueel lidmaatschap ofwel opteer je 
voor een schoollidmaatschap, dat goed is voor maximaal 20 indi-
viduele leerkrachtgebruikers. Vertrek steeds op www.usolvit.be en 
kies daar voor Leerkracht.

Enkel in scholen met een schoollidmaatschap zullen vanaf vol-
gend jaar de leerlingen (van de derde graad) die deelnemen aan 
de wiskundeolympiade of één van de olympiades natuurweten-
schappen, ook individueel aan het stuur kunnen zitten van hun 
eigen oefengedrag. Dit wordt de “usolv-it Leerling+”-omgeving. 
Deze faciliteit zullen we in een verdere toekomst uitbreiden naar 
een ruimere groep olympiadedeelnemers.

In scholen met een schoollidmaatschap zullen leerlingen die 
deelnemen aan de wiskundeolympiade of één van de olym-
piades natuurwetenschappen, ook op eigen initiatief met een 
persoonlijke account kunnen oefenen.

Samenwerken met gedeelde inhouden:  
enkel met velen is het leefbaar.

3.2 zelf oefeningen toevoegen kan!
Elke gebruiker van usolv-it Leerkracht heeft automatisch toegang 
tot usolv-it Auteur. Hiermee kun je zelf vragen aanmaken en toe-
voegen. Als dank blijft jouw naam zichtbaar bij de oefeningen. Elke 
leerkracht-medegebruiker kan met die oefeningen aan de slag.

 

Als 100 leerkrachten elk één oefening toevoegen, beschikken 
alle leerkrachten over 100 nieuwe oefeningen. Over de kracht 
van een gebruikersgroep en samenwerking gesproken!
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3.3	 ontwikkeling	gestartः	usolv-it	Leerling+
Dit is de roepnaam van de nieuwe usolv-it-toepassing waar we 
momenteel aan werken, in het kader van een ontwikkelingspro-
ject met de steun van het departement Economie, Wetenschap & 
Innovatie van de Vlaamse Overheid. Het project met promotoren 
Paul Igodt, Joris Van der Jeugt, Luc Van Meervelt en Bart De Moor, 
streeft ernaar alle leerlingen die deelnemen aan een olympiade, 
een persoonlijke oefenmogelijkheid te bieden.

Deze oefenomgeving zal o.m. ook toegang geven tot de oefenin-
gen van toelatingsproeven en ijkingstoetsen, en is dus in eerste 
instantie erg nuttig voor leerlingen van de derde graad secundair 
onderwijs.

Een samenwerkingsproject van Vlaamse Wiskunde Olympiade vzw met de Vlaamse Olympiades Natuurwetenschappen en de Vlaamse 
STEM Olympiade kreeg ondersteuning vanwege de Vlaamse Overheid (Departement EWI). De focus ligt op een sterke inhoudelijke uit-
breiding ten dienste van de leerkrachten wetenschappen en techniek, en op de ontwikkeling van nieuwe mogelijkheden voor leerlingen 
die deelnemen aan een van deze olympiades in een school die lid is van usolv-it.

Alle informatie over hoe je lid wordt, vind je op www.usolvit.be, waar je kiest voor “Leerkracht”. Goede inspiratie is altijd welkom, voor 
elke leerkracht! Kwaliteitsvolle inhouden, daar staan wij voor. In het bijzonder ook voor leerlingen die zich oriënteren op hoger onderwijs.  
Aarzel dus niet langer!

PARTNERS VAN DIT PROJECT ZIJN

Vlaamse Wiskunde 
Olympiade vzw 

www.vwo.be

www.kangoeroe.org de Vlaamse Olympiades 
Natuurwetenschappen met de 
Biologie Olympiade, Chemie 
Olympiade, Fysica Olympiade, 
Geografie Olympiade en 
Junior Olympiade (JON)
 
www.vonw.be

Vlaamse STEM Olympiade 

www.stemolympiade.be  

MET DE STEUN VAN MET DANK AAN


